
 

 العنوان باللغة اإلنجليزية والتوجيه داءاأل وادارة القيادة في التميز العنوان باللغة العربية
Leadership & Managing 

Performance 

  .( ساعة تدرٌبٌة23مدة البرنامج: )

 .34،35،36/7/3122 - ربعاءاأل، الثالثاء، االثنٌن
 ظهراً. 12:11 صباحاً إلى 10:11أوقات البرنامج: من:

 األهداف

 االرتباطٌة والعالقات اإلبداعٌة القٌادة الذكٌة، والقٌادة اإلدارة بمفاهٌم المتصلة المهارات وتعزٌز بالمعرفة المشاركٌن تزوٌد
 لتسلٌط  الفعلً وذلك من خالل التطبٌق ،االهداف تحقٌق و داءاأل على ٌجابًاإل التغٌٌر على االخرٌن تحفٌز جلأ من بٌنهما،
 .المعاصرة الذكٌة اإلدارة مهارات و الذكٌة بالقٌادة الخاصة العلمٌة النظرٌات أهم على الضوء

 المحتويات

 .الممارسات العالمٌة فً كفاءات وجدارات القٌادة الذكٌة -2

 .عمال الناجحةواستراتٌجٌات األدارة العالمٌة أفضل ممارسات اإل -2

 .خصائص ومهارات القائد المعاصر -4

 .التخطٌط االستراتٌجً االبتكاري والمؤسسات -4

 .زمات االدارٌة والمؤسساتدارة األإبداعً والتمٌز القٌادي فً التفكٌراإل مهارات -5

 .ستراتٌجٌةل الممارسات فً مجال القٌادة واإلالتطبٌق الفعال ألفض -6

 .والمهارات االدارٌة واالنسانٌةأفضل الممارسات  -7

 الشركات والمؤسسات.أقسام اإلدارة في وكافة موظفي ؤساء مدراء ور المشاركون

لغة 

 التدريب
  .انجليزي –عربي 

 
 
 
 

 

 صالح علي عوده الهالالت
 

إدارة التميي  اابديعاو االموا يا االاا يات الةامإيا اإدارة التويييت ااال يتذمار الي  ي فيي متخصص فيي 
الميييوارد اليةيييتطاي ااايييوطت اكعمييياؤ ا يةليييا الما سيييات االتخايييي  اال يييتتااي ي االتيييعرطا ال  ييياؤي 
 طمتلييا الخيييتة االم تفييا االاييعرات التييي اسيياعع فييي ايايييأل اعلييم مسييتوطات اكدا  الما سييي االإتييا  
المتمييي ة مييل مييالؤ مسيييتة عمليييا را ييعة لمييعة  ال يييل عاميياو فييي اعلييم اا يي  الموا يي  الت ييميا اصييإاعا 
الاتاري دابضافا إلم ال مل في الاااو الخيا  فيي مسيتوطات ابدارة التإ ي طيا ال لييا ا ي لا فيي  اياو 

 التعرطا.

 



 

 

 الخيتات ال مليا:

  الل يييال المإيذايييا عيييل م لييية ابدارة عضيييو م لييية إدارة فيييي عيييت ا او طييي  الةهتديييا  افيييي  افيييا
)المالييييياي ابدارطيييياي المةافيييي ت االيييييواف ي ال اييييا اتي ااييييوطت اكعميييياؤي إعييييادة الهيةلييييا  مإيييي  

   1/5/2016الواطا  2/7/2008
  عضييييو م ليييية إدارة فييييي عييييت ا المسييييتذمتال االةييييتا ال تدييييي لال ييييتذمارات الصييييإاعيا اال اارطييييا

2009/2010 
 .ر ية  يئا المعطتطل في عت ا مصتااه ال الميا لال تةارات االتعرطا 
  الواطيييييا  1/1/2014ما ييييية اميييييعطت التيييييعرطا اميييييعرل فيييييي ا ادطمييييييا  يييييياؤ اليتيييييتا  للتيييييعرطا

1/3/2016 
 عضو في ااياد المعرديل ال تل 
 عضو  م يا المعرديل اكردنييل 
  اليةيييتطا اإعيييعاد الايييادة االمهيييارات ميييعرل م تميييع امتخصيييص فيييي إدارة التميييي  االتويييييت االميييوارد

 ابدعاعيا. 
 معرل م تمع في مت   ال و  للتعرطا ابداري / العاحا /  ات 
 معرل م تمع في مت   إععاد الايادات الةياديا / ا ارة الةيال 
 .معرل م تمع في االاياد ال ام لةت ات التأميل 
 عضو  م يا الايادات ابدارطا اكردنيا 
  اكردنياعضو  م يا ال ودة 
   مييييييعطت اإ ييييييي ي لييييييادارة اال ال ييييييات ال امييييييا فييييييي عييييييت ا المسييييييتذمتال ال ييييييتل المتيييييييعال مإيييييي

 ا انت اتي  له ابدارات التاليا: 1/5/2011الواطا  16/6/2006
 إدارة الموارد اليةتطا ... اإدارة ال ال ات ال اما اااوطت اكعماؤ 
 متافأل االخعمات المسانعةإدارة اللوا م االمةتتطات اال اا ات االمستودعات اال 



 

  إدارة مةتييا ر ييية م ليية ابدارة اامانييا  ييت الم ليية للةييت ا اللةييت ات اليلي ييا االتاد ييا
 االل ال. 

  الواطيييا    1/9/2016ميييعطت التايييوطت ااكدا  ... م موعيييا راحيييي / صييييعليات امسيييتودو اداطيييا
1/9/2017 

 الخيتات المتمي ة:

 :داحث امالف : صعر له الةتا التاليا 
 ارة التمي  : الممار ا اليعطذا في إدارة مإظمات اكعماؤإد 
 ابدارة ال  الا للموارد اليةتطا 
 صإاعا  ادة التمي  اابدعاو 

 ميتة في فإول امهارات التعرطا ال  اؤ 
 ميتة في اإسيأل ااإظي  اللاا ات االماامتات اال طارات الخار يا 
 ميتة في ال مل الايادي اابداري االلو ستي اال ال ات ال اما 
 ميتة في ااعط  اال تةارات للةت ات الت اؤ اكعماؤ 
  ميتة في دإا  اكنظما االت ليمات اإ تا ات ال مل اانظما اايي  الموظ يل اانظما اليواف 
 .ميتة في إعادة  يةلا الةت ات االوظا ف االتاااا 
 لوفييود الت ييميا الملةيييا االيةوميييا االيتلمانيييا االاايياو الخييا  ك ذييت مييل عييارف فييي ال عطييع مييل ا

 دالاي امال او علم الةذيت مل ا ارل العاؤ االما سات ال الميا  50
 عارف في ال عطع مل الماامتات االعارات التعرطييا االإعاات االمياضتات 
  حاصل علم ال عطع مل اكا ما االةارات اكردنيا ااك إييا 

 هارات:الم

 مهارات التعرطا اااعط  اال تةارات اإععاد العرا ات ااكدياث 
 مهارات إدارطا اعال ات عاما اااصاؤ 
 عخصيا  يادطا اامل دال مل دتاح ال تطأل الواحع 



 

 ناع  ا تماعي ا اافي 
 مهارات ا تخعام اليا ول 

 الما الت ال مليا:

 دطلوم علوم إدارطا ...  ام ا مااا 
 دةالورطوس إدارة اكعماؤ ...  ام ا ال طتونا اكردنيا 
 ما ستيت إدارة اكعماؤ ...  ام ا اليلاا  التاييايا 
  2018)طالا د توراه  متو   التختج في عهت نيسال                                       

 
 
 
 

 


